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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

για τις κινητοποιήσεις των μαθητών 
 
Η ΟΛΜΕ από πέρυσι προέβλεψε τις καταστρεπτικές συνέπειες του ν. 4186/86, που 

εφαρμόζει πανελλαδικού τύπου εξετάσεις σε όλες τις τάξεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ και τη 
λεγόμενη «Τράπεζας Θεμάτων».  

Οι συνέπειες αφορούν συνολικά την εκπαίδευση, τους μαθητές και τις μαθήτριες των 
Λυκείων:  

 αύξηση της μαθητικής διαρροής και βίαιη εξώθηση των μαθητών και μαθητριών 
στην πρόωρη άτυπη κατάρτιση μετά το γυμνάσιο και στην απλήρωτη  και 
εκμεταλλευτική μαθητεία, 

 ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του μορφωτικού χαρακτήρα του Λυκείου, 

 μεταβολή του Λυκείου, Γενικού και Επαγγελματικού, σε ένα απέραντο ναρκοπέδιο 
αλλεπάλληλων εξετάσεων,  

 αποκλειστικό προσανατολισμό της λειτουργίας του σχολείου στις εξετάσεις με 
μοναδικό στόχο την πρόσβαση στην Ανώτατη Εκπαίδευση,  

 ενίσχυση της προσφυγής στα φροντιστήρια σε μια περίοδο ακραίας οικονομικής 
ανέχειας και σκληρής δοκιμασίας για την ελληνική οικογένεια. 

Τα προβλήματα αυτά σε συνδυασμό με τα χιλιάδες κενά που υπάρχουν σε όλα τα σχολεία 
και τα οποία η πολιτική ηγεσία του υπουργείου παιδείας δηλώνει αδυναμία να τα καλύψει, 
οδήγησαν τους μαθητές συλλογικά και οργανωμένα, να διεκδικήσουν το δικαίωμα τους στη 
μόρφωση, τη γνώση και το δικαίωμά τους στη ζωή, μέσα από πολύμορφες κινητοποιήσεις. 

Το υπουργείο παιδείας αντί να σκύψει στα προβλήματα αυτά και να τα επιλύσει 
(κατάργηση του νόμου, μαζικοί διορισμοί εκπαιδευτικών), συνεπικουρούμενο από μερίδα 
των ΜΜΕ, προσπάθησε να συκοφαντήσει το μαθητικό κίνημα με αναφορές σε «υποκινητές» 
προκαλώντας εισαγγελικές παρεμβάσεις και να το τρομοκρατήσει απειλώντας με μαθήματα 
τα σαββατοκύριακα και τις αργίες . 

Δυστυχώς στην προσπάθεια αυτοί βρέθηκαν αρωγοί και –ελάχιστοι- διευθυντές σχολικών 
μονάδων, οι οποίοι αγνοώντας τον παιδαγωγικό τους ρόλο, συμμετείχαν στην προσπάθεια 
τρομοκράτησης των μαθητών, με απειλές για αποβολές και «ενέργειες απομάκρυνσης από 
το σχολείο». 

Οι νέοι δε διαπαιδαγωγούνται, με τέτοιες πρακτικές. Κανείς δεν μπορεί να κάμψει την 
ορμή και το πάθος, ούτε να φυλακίσει την ψυχή και τις ιδέες τους. Το αντίθετο μπορεί να 
πετύχει όποιος φιλοδοξεί να το κάνει ισοπεδώνοντας τις δημοκρατικές εγγυήσεις, 
ποδοπατώντας και ακυρώνοντας τις συλλογικές τους διαδικασίες. 

Το ΔΣ της ΟΛΜΕ: 

- Καταδικάζει κάθε προσπάθεια συκοφάντησης, τρομοκράτησης, ποινικοποίησης και 

καταστολής των μαθητικών αγώνων. 

- Καλεί τους διευθυντές των σχολικών μονάδων και τους συλλόγους διδασκόντων να 

επιλύουν τα προβλήματα που παρουσιάζονται με παιδαγωγικές μεθόδους και να μην 

δίνουν στοιχεία για το σχολείο και τους μαθητές τους στα αστυνομικά τμήματα. 

- Απαιτεί την κατάργηση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου και του σχετικού νόμου 

που ποινικοποιεί τις κινητοποιήσεις των μαθητών.  
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